Den 18 mars 2006 – internationell protest inför treårsdagen, mot USA:s krig mot Irak:

Mr. Miles Teel Bivins, USA:s representant i Sverige;
Vi vill framföra vår avsky för det krig Ert land för i Irak.

1. För tre år sedan startades det USA-ledda kriget mot Irak. Beslut i FN:s
säkerhetsråd, i FN:s generalförsamling och världsopinionens stora
protester mot kriget nonchalerades av USA:s högsta politiska och militära
ledning. Anfallskriget är ett klart brott mot grundprinciperna i FN-stadgan
och principerna från Nürnbergprocessen som slog fast att angreppskriget
är ett av de allvarligaste krigsbrotten.
2. De ansvariga för krigspolitiken använde sig av falska uppgifter om
massförstörelsevapen för att hetsa världsopinionen till att stödja kriget.
3. Enligt uppgifter från USA:s president (i december 2005) har Irakkriget
krävt minst 30000 döda. Enligt uppgifter i den brittiska medicintidskriften
the The Lancet (oktober 2004) så har kriget krävt c:a 100000 dödsoffer,
av vilka de flesta är kvinnor och barn.
4. Fångar i USA-styrda fångläger och fängelser i Irak och Afghanistan,
liksom i fånglägret i Guantanamo, har utsatts för inhuman behandling,
tortyr och dödsmisshandel. De har inspärrats utan att grundläggande
principer om fångars rättigheter respekterats. 10000-tals fångar får inte
ens reda på vad de anklagas för. USA:s regering har vid flera tillfällen
förklarat att internationella lagar – såsom Genèvekonventionerna - inte är
tillämpliga i det sk ”kriget mot terrorismen”.
5. Vi ställer regeringen i USA till svars för detta dödande, denna tortyr och
den förstörelse som de startat och håller igång genom att fortsätta kriget
och ockupationen av Irak.
6. Vi här församlade kräver att USA:s regering omedelbart och villkorslöst
avslutar alla krigshandlingar i Irak och avslutar ockupationen.
7. Vi hälsar med glädje den stora folkliga opinion i USA som är motståndare
till Bushs krigspolitik och som idag på treårsdagen demonstrerar över hela
USA mot kriget och mot ockupationen. Vi instämmer helt i deras krav:
”Stop the War! Bring the Troops Home Now!”

Resolutionen antagen av demonstrationsdeltagarna.
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